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Cleuza Spirandelli dá início a sua campanha
Edson Correiá/Notlcias de Lençóis

Na última segun
da-feira, Cleuza 
Spirandelli, candi

data a prefeita em Lençóis 
Paulista, iniciou ofícial- 
mente sua campanha. O 
objetivo é que em um pri
meiro momento a repre
sentante do PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro) se 
dedique a apresentar ao 
eleitorado lençoense sua 

istóría e propostas. Para 
tanto, segundo inform a

ções divulgadas por sua 
assessoria, no começo da 
próxima semana a candi
data passará a percorrer 
os bairros da cidade em 
uma abordagem modes
ta, mas focada em res
saltar os pontos positivos 
da candidatura de Cleu
za. De acordo com o cro- 
nograma, até o final da 
campanha eleitoral, o PTB 
também realizará cinco 
comícios em Lençóis.
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Efeito Tiririca ronda as eleições

A poucos meses das 
eleições municipais 
2012, o chamado 

"Efeito Tiririca" ronda mui
tas cidades pelo Brasil. Seja 
como forma de protesto da 
população ou mera estra

tégia dos partidos políticos 
para eleger outros candida
tos sob sua legenda, à situa
ção pode definir o rumo das 
eleições deste ano. Inclusive 
em Lençóis Paulista.
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Uma dupla diferente
nquanto as duplas 
sertanejas se mul
tiplicam pelo Bra

sil, os amigos lençoenses 
João Victor e Hugo apos

tam em algo um pouco 
diferente. Levando para 
o palco clássicos do rock 
mundial.

Página 4

Placas e anúncios
I  ■

que geram poluição 
visual em período 
de campanha, 
também atrapalham  
^visibilidade dos 
motoristas nas 
esquinas e trevos de 
acesso em Lençóis

Sebrae traz Seminário Empretec Feira da Noiva começa nesta sexta
para Lençóis Paulista

As inscrições paro o evento podem ser feitas até segunda-feira

Durante os dias 10 
e 15 de setembro. 
Lençóis Paulista re

ceberá o Seminário Empre
tec, organizado pelo Se- 
brae-SP, em parceria com 
o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi
mento (PNUD) e a Agência 
Brasileira de Cooperação 
(ABC). As inscrições para 
o evento podem ser feitas 
até o próximo dia 27 de 
agosto, no Posto de Aten
dimento ao Empreendedor 
(PAE) do município.

Voltado para a capacita
ção empresarial no Brasil, 
0 Empretec é um projeto 
idealizado pela Organização 
das Nações Unidas com o 
objetivo de estimular e de
senvolver 0 empreendedo- 
rismo de seus participantes, 
permitindo que tenham 
contato direto com estraté
gias de aprimoramento para

altamente interativa e vi- 
vencial a fim de levar aos 
empresários lençoenses o 
conhecimento necessário 
para investirem em suas 
próprias características 
empreendedoras como 
parte estratégica para tor

» »seus negocios.
Segundo informe publi

cado pela administração 
municipal, o seminário 
trará uma metodologia

nar seus negocios mais 
competitivos

As inscrições podem ser 
feitas no PAE de Lençóis 
Paulista, situado na rua 
Cel. Joaquim Gabriel, 11 -  
Centro, ou pelo telefone 
(14) 3264-3955

Começa hoje, 24 de 
agosto, a 3̂  Feira 
para Noivas de Len

çóis Paulista. O evento, 
que vai até domingo, re
úne vinte e três em pre
sas da região ligadas ao 
ramo de casam entos. Na 
feira, o público poderá 
encontrar em um mes
mo local várias opções de 
serviços envolvidos na or
ganização das cerim ônias, 
como buffet, decoração,

fotografia e iluminação. 
A expectativa dos orga
nizadores é que a nova 
edição mantenha a mé
dia de público dos anos 
anteriores, quando cerca 
de 3.500 pessoas visita
ram suas instalações. Se
gundo Rodrigo Brandão, 
um dos responsáveis pela 
mostra, essa é uma ótima 
oportunidade para quem 
está preparando sua fes
ta: "O evento tem o ob

jetivo de divulgar o que 
há de melhor na região e 
perm itir que as noivas te
nham a facilidade de en
contrar no mesmo lugar 
tudo o que precisam para 
seus casamentos". A feira 
acontece no Humaitá Hall 
e fica aberta a visitações 
das 13h às 22h. A entrada 
é franca, mas os interes
sados podem levar 1 litro 
de leite que será doado a 
APAE de Lençóis Paulista.

Menina de ouro lençoense
abriela Flores é um 
dos principais no
mes do karatê em 

Lençóis Paulista. Há cinco

anos no esporte, a atleta 
coleciona vitórias e alguns 
dos principais títulos da ci
dade na modalidade. Esse

é o exemplo de uma de
dicada menina de apenas 
dezesseis anos.
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Dia de sol com aumento

Campanha de multivacinação
segue até hoje

AGENDA

de nuvens a partir da 
tarde. Nao chove.

A Campanha de Mul
tivacinação em Len
çóis Paulista termina 
nesta sexta-feira, 24 de 

agosto. A iniciativa, que 
acompanha a mobilização 
nacional cuja pretensão é 
atualizar as cadernetas 
de vacina das crianças

menores de cinco anos 
de idade no país, já aten
deu 253 crianças no mu
nicípio, no último sábado. 
Segundo o encarregado 
de Saúde Comunitária da 
cidade, José Aparecido 
dos Santos, a ação está 
cumprindo seu papel. "A

campanha tem o objeti
vo de manter o índice de 
vacinação em cem por 
cento, garantido que as 
mães e famílias tenham 
o entendimento de que 
suas crianças estão pro
tegidas", ressalta. Confira 
os postos de vacinação;

Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio Tedesco -  Avenida Brasil, 686 -  Centro 
UBS Dr. João Paccola Primo -  Rua dos Lavradores, 34 -  Núcleo Luiz Zillo 
UBS Dr.José Antônio Garrido-Rua Marechal Dutra, 895-Jardim  Ubirama 
UBS Dr. Antônio Leão Toei -  Rua Dias Gomes, 37 -  Cecap
ESF Dra. Irene Alcidia da Costa Andrade -  Rua das Araras, 560 -  Jardim das Nações
PSF Winter Malatrasi -  Rua Manoel Duarte Moreira, 160 -  Júlio Ferrari
PSF Victório Boso -  Rua Bento Ribeiro, 29 -  Alfredo Guedes
ESF Dr. Luiz Fernando Leiis Andrade -  Rua Olindo Fuim, 460 -  Caju II
ESF Dr. José Nege -  Rua Bahia, 249 -  Vila Cruzeiro
ESF Vereador Carlos Alberto Baptistella -  Rua Ana Neri, 124 -  Vila Mamedina

Curso de desenho
Inscrições a partir 
do dia 6 de agosto 

Contato: (14) 8111-8732

Stand - up Comedy com 
Paulinho Gogó

Dia 26 de agosto às 20h30 
Sócios: grátis 

Não sócios: R$ 20,00 
Local: CEM

Happy Hour no CEM

Dia 24 de agosto às 19h30 
Local: Clube Esportivo 

Marimbondo

Festa de Santa Teresa 
Jornet, Padroeira dos 

velinhos do Brasil
De 11 a 26 de agosto 

Parte religiosa e tardes 
doquibeedo pastel 

Local: Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados (Asilo)

Jennifer Aniston 
está noiva
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Os donos do poder
á algum tempO; se 
alguém se arris
casse em falar da 

relação estremecida en
tre o Reino Unido e algum 
país sul-americano, os 
olhares imediatamente se 
voltariam para a Argentina 
e sua famigerada Guerra 
das Malvinas. Mas as úl
timas semanas nos reser- como essa.

internacional dos súditos 
da rainha e sua crença de 
que ainda governam o 
mundo. É fato incontestá
vel: não existe lei de vigên
cia nacional que supere a 
natureza das determina
ções de um acordo como 
o da Convenção de Viena, 
que condena uma atitude

varam algumas surpresas.
No meio da tempestade 
agora figuram ingleses e 
equatorianos, num arris
cado cenário de ameaças, 
interesses e desespero.

É improvável que este
jamos prestes a testemu
nhar um conflito bélico 
que coloque em choque 
uma das maiores econo
mias do planeta e uma 
nação cujas condições de 
vida lhe garantem um lu
gar no chamado terceiro

.

mundo. A situação, no en
tanto, caminha para um 
embate ainda mais nocivo.

O simples fato de os 
ingleses cogitarem invadir
a Embaixada do Equador Edson Agnello é ar
em Londres, a fim de cap- quiteto, urbanista e em- 
turar Juilan Assange, reve- presário, pós-graduado 
Ia a incoerência da política peta FGV,

Podem acusar Assan
ge do que for, mas a pos
tura dos ingleses, se não 
supera, se iguala a qual
quer crime envolvendo 
vazamento de inform a
ções ou espionagem. Na 
verdade, as discussões 
em torno do ciberatívista 
australiano nos mostram 
a dura realidade relatada 
nos documentos secretos 
levados a público por ele: 
são os poderosos que 
governam o mundo. Aos 
meros m ortais, cabe as
sistir de camarote a der
rocada da democracia.

Editorial
ençóis Paulista; a ca
pital das rotatórias, 
porque estão admi

nistrando em círculos, que 
é para nos deixar cada vez 
mais tontos". Essa frase faz 
parte de umas das posta
gens feitas por cidadãos 
lençoenses em grupo de 
debates do Facebook.

Logo após a finalização 
das duas ultimas rotatórias

existem artimanhas políti
cas bastante utilizadas "As 
fofocas políticas", o obje
tivo é claro enaltecer ou 
desmoralizar determina
dos candidatos.

Em nenhum momento 
os "fofoqueiros" de plantão, 
consideraram os benefícios 
para população em relação 
à implantação das rotató
rias, como por exemplo, à 

construídas no governo contribuição para a redu-
Bel, as opiniões e comen
tários, sofreram grandes 
divergências. No entanto, 
devemos considerar que

ção da velocidade; os bai
xos custos na construção; 
alem dos benefícios no con
sumo de gasolina. No caso

em período de eleição, da rotatória próxima ao

Cemitério Municipal, onde 
havia antes um semáforo, o 
transito hoje fluir melhor, e 
isso é visível.

Considerando que em 
períodos de eleições, a re
jeição à figura do político 
aumenta, o eleitor deve 
filtrar ainda mais o que 
ouve, e lê a respeito de 
candidatos, tanto no Legis
lativo quanto no Executivo.

Em cidades interiora- 
nas como a nossa, marca
das por disputas acirradas 
e, muitas vezes, bipartidá- 
ria, a convivência fica bas
tante afetada. Faz-se muita

fofoca e pouca política.
A articulação maquia

vélica para divulgar algu
mas informações, é visível 
para os mais instruídos, e 
menos visível para os "me- 
xeriqueiros".

Como veiculo de im
prensa, nos cabe divulgar 
as boas propostas a ado
tarmos posturas inques
tionáveis, e que fique claro 
que não existe posição ou 
situação no jornalismo, 
mas sim a parcela de res
ponsabilidade social, para 
a construção de uma polí
tica sadia.

Colunista da Semana
Arnaldo Jardim

O Brasil enfrenta o 
risco da desindus- 
trialização e não 
há como tapar o sol com 

a peneirai Diminuição re
lativa da participação da 
indústria no PIB, desarti
culação de vários setores 
produtores, deterioração 
da qualidade de nossa 
pauta de exportações e 
a perda de competitivi
dade internacional são 
evidentes. Afora medidas 
macroeconômicas -  juros 
e câmbio há necessida
de de ampliar os inves
timentos (concessões e 
PPP's), dar eficácia a ação 
do Poder Público e con- 
centradamente aumentar 
a competitividade da in
dústria nacional.

A competitividade in
dustrial, que deverã ser 
buscada centralmente 
em setores nos quais te
mos vantagens compara
tivas (agroindústria, pré- 
-sal, energias renováveis 
e assim por diante), se 
ampara e se viabiliza na 
capacidade de inovação. 

Nas entrelinhas do

Inovar para competir
anúncio da revisão de me
tas do Plano Estratégico da 
Petrobras, que reduz a pre
visão de produção de petró
leo de 4,91 milhões para 4,2 
milhões de barris até 2020, 
está embutida a dificulda
de de a empresa contratar 
equipamentos com conte
údo nacional para aumen
tar a exploração e agregar 
mão de obra qualificada em 
quantidade suficiente para 
seus projetos.

Guardada a devida pro
porção é o mesmo dilema 
enfrentado pela indústria 
nacional que vem perdendo 
competividade não só pela 
crise, mas também pela au
sência de uma política mais 
agressiva de P&D (Pesquisa 
e Desenvolvimento).

Dados do Banco Central 
apontam que a maior en
trada de importados é no 
setor de bens duráveis, pro
dutos com maior índice de 
tecnologia, enquanto nos
sas exportações são de bai
xo valor agregado, em espe
cial as commodities. Entre 
2008 e 2011, o aumento da 
importação de bens de con

sumo foi de 167%.
Este aumento ocorre, 

principalmente, porque 
o Brasil só investe 1,19% 
do PIB em inovação tec
nológica, embora já tenha 
um arcabouço de leis (Lei 
da Inovação Tecnológica, 
Lei do Bem) e de meca
nismos (cláusula de P&D 
prevista no contrato de 
concessões da ANP e re
cursos da ordem de R$ 
400 milhões/ano da ANE- 
EL etc.) para impulsionar 
a pesquisa científica e tec
nologia.

O governo deveria es
timular políticas de inova
ção, por exemplo; exigindo 
dos setores beneficiados 
pelos sucessivos pacotes 
de incentivo fiscal que in
vistam em desenvolvimen
to tecnológico.

Conclamo, assim, to
dos para consolidarmos 
uma política duradoura 
neste setor vital para o fu
turo do nosso País!

Amaido Jardim é 
Deputado Federai peio 
(PP5-SP).
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Politicando
Conheça o candidato Rodolfo Pelegrin

P»

M
eu nome é Ro
dolfo Pelegrin, 
tenho 31 anos e 

sou professor de Geogra
fia. Muitos me conhece
ram durante as manifes
tações contra a corrupção 
na Câmara de Lençóis, 
mas me interesso e parti
cipo da política há bastan
te tempo -  fui presidente 
do Diretório Acadêmico da 
Fundação Getulio Vargas, 
em SP, contribuí com o 
movimento estudantil da 
Unicamp, e tive experiên
cia na Secretaria de Ges
tão Pública de São Paulo 
e na Diretoria de Planeja
mento em Lençóis.

Os partidos não são 
todos iguais. Por isto es
tou no PSOL, um partido 
pequeno, mas coerente, 
conhecido pela luta contra 
a corrupção e peta defesa 
intransigente dos direitos 
sociais e do meio ambien

te. Nós do PSOL valoriza
mos a independência polí
tica, por isto só aceitamos 
apoio e recurso de pessoas 
que acreditam nos mesmo 
ideais que nós. Rejeitamos 
ofertas dos grandes em
presários, pois não pode
mos ter rabo preso com os 
poderosos, quando quere
mos grandes mudanças.

Em Lençóis, temos 
uma Câmara Municipal 
que, pra começo de con
versa, não discute a cida
de a fundo, não fiscaliza o 
executivo, e não propõe 
ações efetivas para en
frentar os problemas que 
a população vive. Esta s i
tuação exige que, como 
prim eiras ações como 
vereador, eu proponha a 
investigação das contas 
da Câmara. Mas quero 
ser vereador por muitos 
outros motivos. Que
ro abrir a Câmara para 
a participação popular: 
abrir a tribuna para a voz 
do cidadão. Serei um re
presentante da luta pelo 
meio am biente: para aca
bar com as queimadas de 
cana, para controlar agro- 
tóxícos e poluentes, para 
proteger nossa água, e 
para recuperar nossas 
florestas, hoje em menos 
de 3% do município.

Como professor, faço a 
defesa da educação públi
ca e de qualidade, e luta
rei por melhores salários 
e maior participação dos 
professores no projeto

pedagógico, combaten
do as privatizações e as 
falsas soluções vendidas 
pelas editoras. Na saúde, 
vou lutar por uma maior 
atenção à saúde do traba
lhador e para o programa 
saúde da família, que hoje 
atinge menos de 40% da 
população. Vou combater 
a especulação imobiliária, 
que causa os altos preços 
de aluguel e ataca nosso 
patrimônio histórico.

Quero ainda ser o ve
reador que discute com 
qualidade a mobilidade 
urbana, cobrando mel'

urbaplanejamento 
melhora no transpe 
coletivo, e maior pri 
dade para pedestres e 
cicletas -  estas, por sir 
são uma grande pai> 
para mim, além de um 
transporte seguro, eo 
nômico e saudável. Faç< 
questão de cobrar dâ  
prefeitura um projeto é  
batido com a população,' 
integrado e completo dê 
ciclovias, para maior s 
gurança e conforto p? 
os ciclistas.

Por fim, lembro aos 
tores que votando em 
tidos e coligações dosat 
vereadores vocês este
ajudando os mesmos a cô r
tinuarem na Câmafa*
0 voto no PSOL, um partido 
que não se coliga com coi 
ruptos, e tem candidato  ̂
sérios, confiáveis e comp 
metidos com a mudan 
Até a vitória!
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Efeito Tiriiica pode se repetir nas eleições municipais
Lençóis Paulista se insere na realidade vivenciada em várias partes do Brasil

as eleições de 2010, 
o Brasil presenciou 
a ascensão de uma

"ontroversa figura a um 
dos principais cargos do po
der legislativo no país. Com 
mais de um milhão de votos, 
Francisco Everardo Oliveira

ao processo democrático. 
Deve-se protestar com um 
voto que questione o mode
lo político vigente" ressalta 
o cientista.

Silva, mais conhecido como 
Tiririca, mobilizou os brasi
leiros e tornou-se a perso
nificação do chamado "voto 
de protesto". Estratégia para 
alguns, símbolo da necessi
dade de mudanças para ou
tros, a situação cercou-se de 
críticas e aplausos, mas, aci
ma de tudo, deixou marcas.

Mesmo após dois anos, o 
"Efeito Tiririca" ainda ganha 
repercussão, especialmente 
por tocar em dois pontos es
senciais: 0 poder que candi
datos calcados no humor ou

Para o professor, a eleição 
de Tiririca ainda não prova 
que o Brasil está plenamen
te consciente da necessida
de de mudanças na política 
nacional: "Consciência só
existe quando você coloca
no governo pessoas que po
dem acrescentar uma nova
visão de política. É diferen
te, por exemplo, do caso do 
Enéas que, apesar da forma 
como se apresentava, tinha 
conhecimento acadêmico e
uma proposta diferenciada".

Em Lençóis Paulista, a 
eleição municipal deste ano 
tem a possibilidade de se 
defrontar com esse cenário.

popularidade junto à popu
lação adquirem dentro dos 
partidos e coligações, quan
do se trata de sua capacida
de de angariar votos, e a in
satisfação do povo brasileiro 
diante da política nacional.

Segundo o cientista po
lítico Sebastião Clementino

Um exemplo claro é a can
didatura de José Pedro de
Oliveira, o Coroné Bentinho, 
figura querida entre os len- 
çoenses e uma das promes
sas de voto de muitas pesso
as na cidade.

dez

da Silva, professor da Uni
versidade do Sagrado Cora
ção (USC), o segundo caso 
ainda parece ineficiente. "O 
voto de protesto é um des
contentamento inócuo, pois 
ele não acrescenta nada

Conhecido pelos 
anos em que trabalhou na 
rádio Difusora, onde rece
beu seu famoso apelido, e 
por ser morador do hospital 
municipal, para o qual presta 
uma série de serviços, José 
Pedro não acredita que os 
eleitores votariam nele por

Lençóis Paulista, 24 de Agosto de 2012

Prezada Cidadã, Prezado Cidadão!

Primeiramente, peço sua licença para apresentar meu norr>e. Penso que. antes de elei
tores somos cidadios e como parte essencial de uma comunidade, temos responsa
bilidade direta sobre quem escolhemos para administrar a cidade, nortear direções 
e, ̂ ndamentalmente, representar-nos com honestidade, dignidade e coerência.

Obviamente, venho pedir seu voto. Mais que isso, seu apoio, sua confiança, seu 
sonso critico. Caso nâo possua compromisso político ou partidário, co!oco-me à sua 
disposição e de sua familla, seria uma honra representá-los. Caso Já tenha escolhido 
seu candidato, faço apenas um apelo: contribua para que essas eleições brindem è 
decáncla e à moralidade, tão escassas quando se fala em política.

Peço sua gentileza para que analise meu nome. Para tanto, é irKiispensável que co
nheça um pouco mais a meu respeito. Sou formado em Letras e Marketing. Diretor 
da Revista O Comércio e da BIstrô Serviços de Publicidade. Dlretor-Secretàrlo da 
Acllpa (Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). Como escritor, sou 
colunista do Jornal Tribuna. Como poeta, participo de coletâneas que reúnem o 
trabalho literário da região. Além disso, também sou membro do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo de Lençóis Paulista).

Meus principais pré-projetos: COMÉRCIO: Incentivo e adaptação ao projeto que 
transforma a Rua 15 em Caiçadão; Estacionamento em 4S graus em várias ruas do 
centro; Estacionamento rotativo no Varejào de segunda-feira a sábado (com funcio
namento normal do Varejão aos domingos): Uma hora grátis por dia na Area Azul 
(do meio-dia às 13h). CULTURA: Criação da Academia Lençoense de Letras Arléia 
Aparecida Avelino Garcia. PODER LEGISLATIVO: Comissáo permanente de trans
parência. SAÚDE: Farmáda no Pronto-Socorro aos sábados, domingos e feriados. 
SEGURANÇA PÚBLICA: Guarda Municipal Armada com armas não letais.

Abaixo, Informo meu site de campanha, onde se encontram minha história, trajetó
ria e as explicações sobre os projetos acima. Também segue meu e-mall para que, 
desde Já, criemos um canal de comunicação entre eleitor e candidato. Agradeço 
pelo seu tempo e espero poder contar com a sua ajuda nesse trajeto que quero tri
lhar pelo bem comum.

Edson Correia/Noticías de Lençóis
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Coroné Bentinho é uma das mais conhecidas figuras de Lençóis Paulista

protesto; "Graças a Deus, 
eu sou uma pessoa humilde 
e muito popular na cidade, 
então acho que isso seria o 
motivo principal". Segundo 
Bentinho, ele possui planos 
para Lençóis como qualquer 
outro candidato.

dem sim representar o povo. 
A única ressalva é que qual
quer protesto, especialmen
te na forma de voto, deve 
ser consciente. "É preciso 
eleger as pessoas que levam 
uma transformação para a

Em consonância com
isso, Sebastião Clementino 
defende que, por vivermos 
em um sistema democráti
co, todos que tenham uma 
proposta de trabalho po-

camara ou o congresso, não 
importando questões como 
classe social ou profissão. 
O importante é criar uma 
nova maneira de represen
tação democrática" saliente 
o cientista político.

Enquanto o "Efeito Tiri
rica" ganha adeptos, seja 
para fins de protesto ou 
como estratégia dos par
tidos políticos para utilizar 
esses "puxadores de voto" 
como forma de eleger ou
tros candidatos sob sua le-

dentro das escolas, a fim
«

de promover a cidadania
t

enquanto processo polí- 
tico e social. No que cabe 
aos políticos, ele é enfáti
co: "Falta embasamento

genda, o professor da USC 
acredita que todos deve
ríam estar cientes da situ-

de projetos políticos como 
alternativas de mudanças 
concretas, alicerçadas no 
maior conhecimento da

ação. Sebastião considera, 
inclusive, a importância 
de se levar a questão para

realidade do povo. O espa
ço municipal é território da 
cidadania e deve contem
plar a todos".

Artista lençoense tem obra^exposta em Piracicaba
Divulgação
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A obra "Peras e Uvas" foi selecionada para ser exposta e apreciada pelo criterioso público do tradicional salão

esde 0 último dia

D 27 de julho, o pú
blico que vista a 

60^ edição do Salão de 
Belas Artes (SBA) de Pi
racicaba pode conferir a 
obra "Peras e Uvas" da

lençoense Cleide Cicco- 
ne Lorenzetti entre as 96

do Brasil. Os escolhidos

criações selecionadas para 
participar do tradicional 
evento. O SBA seleciona e
apresenta trabalhos v in
dos de diferentes partes

passam por uma criterio
sa comissão de seleção e 
premiação, cuja análise 
prima pelo respeito às 
manifestações artísticas 
figurativo-realistas, valo

rizando a técnica e talen
to dos artistas. O trabalho 
de Cleide foi escolhido 
entre 680 obras Inscritas
para participar da exposi
ção deste ano, que vai até 
0 dia 2 de setembro.

Estam os arrecadando
próteses dentárias em prol 

do Lar N ossa Senhora
dos Desam parados
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CULTURA

Dupla lençoense foge do tradicional
e aposta no rock como estilo

João Victor e Hugo trazem no repertórios clássicos que vão de Legião Urbana a Nickeiback
Arouwo P»$oaJ

Üunho de 2011. Nessa data, 
a banda Mercenários, for- 
 ̂ mada por quatro jovens 

lamigos lençoenses, se desfez. 
Após três anos levando a seu 
público um misto de clássicos 
do rock mundial e canções 
próprias, cada músico seguiu 
seu caminho. Mas há alguns 
jmeses, superando dificulda- 
jdes e apostando, mais uma 
[vez, no sonho de fazer músi- 
|ca, dois de seus ex-integran
tes decidiram que era hora de 
retomar a parceria. João Vic
tor e Hugo não contam com 
uma superprodução e ainda 
ensaiam os primeiros passos 
da nova empreitada, mas a 
veia roqueira continua a falar 
mais alto em seu som.

Como acontece na his- 
jtória de muitas bandas, 
|os amigos se conheceram

%i

Ijquando estudavam no colé-
Igio Una Bosi. A vontade de 
jfazer música logo se tornou 
[algo comum entre eles. O 
jresultado: formaram a Mer- 
jcenários. Enquanto João, 
•sozinho, havia começado a 
•tocar guitarra um ano antes, 
•Hugo trazia a paixão pelo 
jinstrumento desde peque- 
Ino. Com sete anos de idade, 
tcercado pelo irmão e primos

que faziam da música parte 
importante de suas vidas, 
decidiu que também queria 
isso para ele.

Fazendo shows em even
tos e barzinhos de Lençóis 
Paulista e região, o grupo 
conquistou muitos admira
dores. O grande momento 
de sua história, no entanto, 
viria por outro meio. Depois 
de disponibilizarem na inter
net as faixas do CD demo que
gravaram na ocasiao, os músi
cos viram a canção "Senado" 
ganhar repercussão em uma 
das mais importantes redes 
sociais do mundo, o Myspa- 
ce. Com quase 40 mil acessos, 
a música de protesto recebeu 
a atenção de pessoas de dife
rentes partes do Brasil.

Algumas complicações 
fizeram com que a história 
da Mercenários chegasse 
ao fim. Mesmo assim, João 
Victor e Hugo, que hoje 
também faz parte da banda 
Okiahoma, onde toca com 
seu irmão, se mantiveram 
próximos de sua grande pai
xão. Tanto que a vontade de 
retomar a parceria os levou 
a formar, em junho deste 
ano, a dupla João Victor e 
Hugo, levando para o palco

A jovem dupla é quem agenda seus shows e gerencia a própria carreira

apresentações acústicas re
pletas de clássicos do rock, 
de Paralamas do Sucesso a 
Nickeiback. Repertório que 
vem conquistando pessoas 
por onde eles passam. "As 
canções mais antigas que 
trazemos para o show é o 
que faz sucesso, especial
mente entre o público um 
pouco mais velho que as

escutava na sua juventude", 
ressalta Hugo.

Em fase de estruturação, 
o projeto acústico é a grande 
aposta da dupla. Mas os can
tores não descartam a vonta
de de reviver a Mercenários, 
mesmo que seja para conciliar 
os dois projetos. Na verdade, 
para os amigos, o importante 
é satisfazer seu público e con

tinuar acreditando no sonho 
de fazer música. "Para mim 
é uma necessidade sempre 
estar ouvindo alguma coisa 
ou tocar violão. É uma forma 
de fugir um pouco do mundo, 
das preocupações, do estres
se", afirma João Victor. O pró
ximo Show da dupla aconte
cerá no Clube Marimbondo, 
nesta sexta-feira, às 20h.

OBITUARIO

Maria J. de Oliveira
Idade: 47 anos 

t 13/08/2012

Local: Lençóis Paulista

Clotílde A. Rodrigu
Idade: 85 anos 

t  13/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

Jose M. V. Martins
Idade: 71 anos 

t 14/08/2012 

Local: Jaú
•  •  p

Antonio Igixido
Idade: 82 anos 

t  15/08/2012 

Local: Botucatu
ciqoo<xmx»ooooooo»oooooooooooooo»

RoseliAp- de C Ferrcr
Idade: 56 anos 

1  19/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
OOOOOPOOOOOOOOQOOOOOOÔOOOOOOÔ

RosilvaR. da Silva
Idade: 53 anos 

t 19/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

Ana T Monteiro
Idade: 81 Anos 

t 22/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
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ESPORTE

Lençóis Paulista tem sua menina de ouro
Lutando desde os onze anos de idade, Gabriela Flores coleciona conquistas efaz planos para o futuro

Espaço do Torcedor
Edson Correia/Notfclas de Len

Gabi é uma das poucas atletas lençoenses que contam com patrocínio

t ia conquistou o Cam
peonato Paulista 
de Karatê por duas 

vezes. Sagrou-se campeã 
brasileira no ano passado 
e, em 2012, enfrentando 
as dificuldades da mudan
ça de categoria, teve sua 
primeira experiência no 
sul-americano da modali
dade. Gabriela Flores, com 
apenas 16 anos de idade, 
é um dos principais nomes 
da Academia Zanchin, de 
Lençóis Paulista. Ela é a 
prova de que dedicação e 
empenho fazem o atleta.

O convite de um primo 
foi 0 que levou a jovem

lençoense até a escola 
Una Bosi, cinco anos atrás. 
Durante os domingos, fre- 
qüentando as aulas de ka
ratê oferecidas pelo pro
grama Escola da Família 
através do professor Ra- 
phael Blanco, ela iniciaria 
sua trajetória no esporte. 
Pouco tempo depois, Gabi 
já participava de seu pri
meiro campeonato, um 
festival na Barra Bonita. O 
resultado não poderia ser 
mais promissor: a conquis
ta do 35 lugar na disputa.

Logo, os treinos no pro
jeto passaram a ser conci
liados com a preparação

na Zanchin, onde, hoje, 
além de treinar três vezes 
por semana, a atleta au
xilia o sensei Raphael na 
preparação das crianças 
que freqüentam o espaço. 
Experiência que, para ela 
é prazerosa, apesar de não 
ser o caminho que preten
de seguir: "Eu não me vejo 
dando aula lá na frente. 
Prefiro treinar", destaca.

A dedicação da karateca 
supera os limites da arena 
de luta. Cursando o segundo 
ano do ensino médio, fazen
do curso de inglês e com o 
sonho de ingressar em uma 
faculdade, seja engenharia

civil ou da computação, ela 
se concentra nos seus obje
tivos. Concentração que, em 
grande parte, vem de tudo 
que aprendeu nesses cinco 
anos em que a tradicional 
arte marcial japonesa esteve 
em sua vida; especialmente 
naquilo que mais exige de 
Gabriela, segundo suas pala
vras: disciplina.

Rodeada do apoio da fa
mília e dos amigos, a atleta 
acredita que ainda pode re
servar boas surpresas para 
todos. Mesmo com as novas 
exigências após ingressar na 
categoria de elite do espor
te, usando a almejada faixa 
preta, Gabi faz planos para 
o futuro. Mas ela deixa bem 
claro seu maior desejo: "Eu 
quero poder viajar para ou
tros países para competir".

Enquanto reconhece as 
dificuldades que ainda tem 
pela frente, assim como os 
vários obstáculos que es
porte encontra em Lençóis 
Paulista, como a falta de pa
trocínio, a karateca acredita 
na possibilidade de sucesso 
de seus companheiros e no 
seu. "Quando comecei a 
treinar, eu nem imaginava 
ir para o Paulista. Mas aí fui 
conseguindo algumas con
quistas, fiquei em segundo, 
me tornei campeã. Agora, 
acho que posso ir um pou
quinho mais longe", afirma.

"A Gabriela é uma atleta 
m uito esforçada! Sua dedi
cação a fizeram  conquistar 
m uitos títu los para a Zan
chin e para Lençóis Paulista, 
incluindo o Cam peonato 
Brasile iro . Ela é exem plo 
para atle tas que estão in i
ciando a vida esportiva e o 
orgulho de todos os com pa
nheiros de tre ino".

Raphael Blanco, sensei e 
professor de educação física

urvo PessM)

Edson Correid/Nonoas de Lei

"Só pelo fato  dela te r co
ragem  de ir para as com 
p etiçõ es, a gente vê  com o 
a G ab rie la  é esfo rçad a . 
A n tes de co m eçar no ka
ra tê , e la era  m eio insegura 
e an sio sa , m as depois que 
com eçou a tre in a r acabou 
pegando m ais co n fiança . 
Só espero  que ela chegue 
até onde dê pra ir" .

M aria Cristina de Almeida 
Flores, dona de casa e  mãe 
de Gabriela

"A G ab i é um a ótim a a tle 
ta , m uito  co ra jo sa , se de
dica m uito  aos tre in o s , é 
um a g u e rre ira , pois em 
co m p etiçõ es, as m eninas 
são m ais a lta s  e e la  co n se
gue se su p era r a cada d ia . 
Se e la co n tin u ar tre inan d o  
desse je ito , te rá  um fu turo  
b rilh an te  pela fre n te " .

Larissa Angélico, auxiliar 
técnica de inform ática

ArqurvD Pessoal

Desafio em busca do 
curupira arrecada mais 

de 600 litros de leite

OrvulgaçJo

0 ultimo domingo, 
ap ro x im ad am en 
te 160 ciclistas de 

Lençóis Paulista, Pratânia 
e região participaram do 
3* Desafio Lençóis de Bike 
em busca do Curupira.

Pedalando aproxima
damente 50 km de Len
çóis à Pratânia, os ciclistas 
visitaram  o sítio Taquara- 
poca do escritor Francis
co Marins para conhecer 
o Curupira, personagem 
folclórico que tem o ca
belo vermelho e pés para 
trás e é protetor das ma
tas e das águas.

Após a pedalada hou

ve um churrasco de con
fraternização repleto de 
alegria e muitas histórias 
para contar.

Foram arrecadados 610 
litros de leite longa vida 
que foram encaminhados 
para a Apae, Assistên
cia Social e Diretoria de 
Saúde(CTA).

Lembrando que no pró
ximo dia 23 de setembro, a 
Diretoria de Esporte estará 
realizando o 11* Passeio 
Ciclístico do dia da Árvore 
com as inscrições se ini
ciando no dia 17 de setem 
bro mediante a doação de 
3 litros de leite.

^  y  ^   ̂ . .    •  “  —  ■ • -  ■ -  -  -  —   *    •

Arrecadação com o desafio em busca do curupira foi de mais de 600 litros de leite longa vida
irtfomie
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Lençóis
levada a sério
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CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

ótima casa no Açal per
to do azuilo c/ 2 quar
tos, sala, 2 banheiros, 

' área com churrasqueira 
e forno lenha, lavande
ria, jardim de inverno, 

■ cerca elétrica e alarme. 
Tr. na Imobiliária 21. 
Rua 13 de maio , 430, 

. tel: (14) 3263-0021 -  
www.im obi)iaria21Lp. 
com.br

Casa no bairro Cacho- 
erinha c/ 2 quartos.

. sala, cozinha, banheiro, 
garagem p/ 01 carro 
e lavanderia, pisos ex
ternos novos e pintura

; nova. (Oportunidade) 
- R $ - 100.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13

• de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Casa no bairro Cacho- 
erinha c/ 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem p/ 01 carro 
e lavanderia, pisos ex
ternos novos e pintura

• nova. (Oportunidade) 
- R $ - 100.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
blliaria21Lp.com.br

casa no Parque Rondon 
c/01 suite e 02 quartos,

- banheiro, sala, cozinha, 
rancho c/ lavanderia, 
garagem p/ 2 carros,

. preço sob consulta. Tr.
• na Imobiliária 21, Rua 

13 de maio , 430, tel: 
(14) 3263-0021-WNvw.

! imobiliaria21Lp.com.br

Excelente sobrado no 
jardim Itamaraty c/ 
445,00 m2 de constru
ção, 1050,00 m2 de 
terreno, c/ piscina, ran
cho c/ churrasqueira, 3 
quartos sendo 01 sui
te c/ banheira, jardim 
arborizado, 2 salas, 2 
banheiros, rica em ma- 
deiramento e blíndex, 
armários embutidos, 
mármore italiano na 
sala, lareira, sacada nos 
quartos, venha conferir. 
Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 -  
w w w .ím obiiiaria21lp . 
com.br

casa na cecap em fase 
de obras, c/ 3 quartos 
sendo 1 suite, 3 ba
nheiros, dep. empre
gada, garagem para 
2 carros, sala, lindo 
madeiramento -  R$ - 
115.000,00, nSo aceita 
financiamento. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
billaria21Lp.com.br

Excelente edicula no Jd. 
viltage, ótimo acaba
mento, piscina, chur
rasqueira, garagem p/ 
dois carros, 1 quarto, 
banheiro, sala, copa e 
cozinha, cerca elétrica, 
ventilador de teto. Tr. 
na Imobiliária 21, Rua 
13 de maio , 430, tel: 
(14) 3263-0021 -  www. 
imobiliaria21Lp.com.br

casa nova no jd. Europa 
c/ 2 quartos, banheiro, 
sala, copa e cozinha, 
aceita financiamento. 
Tr na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 -  
www.im obiliarÍa21Lp. 
com.br

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos 
,suíte, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, sala, 
NOVA. Tr. na Imobiliária 
21, Rua 13 de maio , 
430, tel: (14) 3263- 
0021 -  www.imobltla- 
ria21Lp.com.br

Casa no centro da ci
dade c/ ótima locali
zação (av. Ubirama) 
prox. cemitério - piso 
durafíoor, 3 quartos 
, suíte, sala, cozinha 
planejada, churrasquei
ra, garagem coberta. 
RS - 270.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.lmo- 
biliaria21Lp.com.br

Sobrado centro da cida
de -  próximo escola Or. 
Paulo Zillo, excelente 
para clinica/ comércio. 
Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 -  
w w w .lm oblliaria21Lp. 
com.br

Casa nova no jd. prín
cipe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro 
grande, garagem p/ 3 
carros, r$ - 240.000,00. 
Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 -  
v\rv^w.imoblliaria21Lp. 
com.br

Excelente casa (nova) no 
jd. Santa Terezinha, pisci
na c/ hidro, churrasquei
ra, 01 quarto, banheiro, 
r$ - 235.000,00. Tr na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Casa em terreno c/ lin
do acabmto na Rondon. 
Sala de TV, 3 dorms, WC 
social, jd. Inverno, coz. e 
a/s coberta, além de ar. 
lazer c/ churrasq. e linda 
vista panorâmica. Ivaga 
coberta. Ac. Financ.l Vi- 
taglíano /  C82568 -  Tr. 
nos telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263-3163 
-  www.vftagtiano.com. 
b r/ ref. 00115

Sobrado lindo, c/ 200 
m* reg. privil. do Jd. 
América. Baixo: linda 
$. visitas, coz. c/ saia 
jantar integ., wc so
cial e 1 dorm. Cima: s. 
TV íntima c/ sacada, 3 
dorms, wc social edíc. 
c/ 1 dorm., sala, coz. 
e wc. e quintal. 5 va
gas, 2 cob. Ac. financ.l 
C82568 /  Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163-W W W . 

vitagllano.com.br / ref. 
00154

Área (terreno) de 
1.730m* no centro 
(próx. estação 400 mts 
da XV Novembro). Pos
sui casa conservada c/ 
2 dorms, sala, coz e wc. 
Exc. Oport. p/ investi- 
mentol C82568/Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglíano. 
com .br/ ref. 00159

Casa nova em frente a 
praça no Itapuâ, ideal 
p/ lazer/festas. C/ 1 
dorm suíte., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., * quintal c/ 
gde esp. p/ piscina e co-

mérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, 
apenas R$ 120.000,001 
C82568/ Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163-W W W . 

vitagtiano.com.br / ref. 
00167

ISAMIX
Casa c/ 166m’ bem lo- 
caliz. na Cecap, 3 dor
ms, wc social, sala tv / 
estar, coz., bom acab. 
*  ar. lazer c/ churrasq 
e wc. 2 vgs cob. Estuda 
prop. e ac. financ.l Vita- 
gliano/ Tr. no telefone: 
(14) 3263-3163 -  WWW. 

vitagliano.com.br /  ref. 
00179

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. São 106m  ̂ em 
boa planta, 3 dorms, 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar 
* rancho de lazer c/ 
churraqueíra. 1 vg. cob. 
C82568 /  Tr. nos telefo
nes; (14) 9635-2290 ou 
(14)3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref. 
00188

CONTRA TA
> Encarregado de 

construção civil 
> Pedreiro 
>Ajudante

E n v ie  se u  cu rrícu lo  para: 
R ua R au i G o n ça lv e s , 124 - 
centro  L e n ç ó is  P au lista , ou  

isam ix .trad in g @ yah o o .co m .b r

(14) 3263-3163 -  www. 
vitagllano.com.br /  ref 
00183

Barracão (centro), novo, 
c/ 180m* terreno pla
no, pé dir. alto, cobert. 
estrut. metal., piso cim. 
polido, fácil acesso p/ 
cargas, wc serv., coz., 
+ escrit. c/ wc. Invest. 
c/ aluguel garantido! 
Vitagliano /  C82568 -  
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagliano.com.br /  ref 
00104

Amplo terreno (área) 
de 430m* c/ 42 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da rua 28 de abril, ótimo 
p/ construção de gal- 
pão/loja. Oport. Estuda 
propostal Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo- 
nes^(14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163 -  wwrw. 
vitagllano.com.br /  ref 
00122

Casa c/ 179m* nova 
em terr. de 425m* no 
Itamarad. C/ 3 dor
ms. sendo 1 suíte c/ 
closet, wc soc., ampla 
sala estar-visitas, sala 
TV, lavabo, coz. gde 
interi. a ar. serv. 2 vgs 
cob. Obs; bom acabam. 
- exc. planta, confiral 
Vitagliano /  C82568 -  
Tr. nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagllano.com.br / ref 
00189

Casa c/141,80 m^ :no 
Pq resid Rondon 2dor- 
ms, Isendo suite, piso 
frio, wc social, coz, tv 
estar, cozinha, 1 edícu- 
la no fundo c/ 1 dorm 
,wc social, lavanderia 
coberta 2vgs desco
bertas exec localização 
C82568 /  Tr. nos telefo
nes; (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163-W W W . 

vitagllano.com.br / 
ref:00192

Linda resid.No Jd. Ita-

Casa Cecap ótima Io- 
caliz, 2dorms, s.tv, wc 
social,coz integrada c/ 
copa Obs;bom acaba
mento, -Fedícula no 
fundo c/ 2 comõdos 
wc social 2 vgs cobertas 
Obs: forro de madei
ra Vitagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9635-2120 ou (14) 
3263-3163 -  www 
v ita g lia n o .c o m .b r /  
ref:00205

Casa c/170 m*, Jd 
Príncipe com 3 dorms 
,1 sendo sufte ,l wc so
cial, s.tv, coz,área de 
lazer c/ churrasqueira 
4 vgs cobertas exec 
localização! Vitagliano 
C82568/Tr. nos telefo
nes: (14) 3263-3163 ou 
(14) 96600036 www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00223

Linda Resid Centro 
próx ao dube marim
bondo c/ 3 dorm s,! 
sendo suíte,2wc sociais 
,esp p/ escritório, coz, 
lavanderia coberta , 
churrasqueira e piscina 
3 vgs cobertas.Oport 
de Investimento e mo-

,exec imóvel tudo novi- 
nho 85.000,00 -r-parcdo 
terreno 132x 380,001 
C82568 / Tr. nos telefo
nes; (14) 3263-31630U 
(14) 9635-2290 - www. 
vitagliano.com,br / 
ref:00234

Casa V.Baclli a 900 me
tros do centro ,c/ 4 dor- 
ms,2 wc social,ampla 
coz integrada,s tv c/ 
copa ótima fi aceita 
finan Oportunidade 
C82568 / Tr. nos telefo
nes; (14) 3263-3163 ou 
(14) 9635-2290 - www. 
vitagliano.com.br / 
ref;00239

TERRENOS/
SÍTIOS

Sítio com 2,7 alqueires, 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pas
to. casa e amplo salão 
festas. A 12 km da cida
de. Exc. Propriedadel 
VitaglianoI/C82568-Tr. 
nos telefones: (14)9724- 
8803 ou (14) 3263-3163 
-  vAfVw.vitagtiano.com. 
br /  ref 0005

Amplo terreno (área) c j 
* 300m* c/ 29 mts de 
fundo, em reg comerc. 
da av. J. Paccota, ótimo 
p/ constr. de galpão/loja. 
Oport. p/ investidor! Es
tuda proposta! /  C82568 
-  Tr. nos telefones: (14) 
9635-2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com .br/ref00138

Sítio em Vanglória , a 
6km da Usina São José 
21 alqueires, sendo par
te da propriedade cana 
de açúcar e outra parte 
pasto. Possui 2 mina D 
água. Rio na divisa da 
propriedade ,casa ampla 
.pomar e outras Benfei
torias C82568 /  Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163- 
wwwvitagliano.com.br/ 
ref:00193

radia venha conferiri 
marati c/445.00 m* tef* p 2 5 6 8 /  Tr. nos telefo- 
.1.042,00 m* amplos nes: (14) 3263-3163 ou

(14) 9660-0036 - www. 
v ita g lia n o .c o m .b r /  
ref:00231

ambientes boa planta 
4 dorms, Isendo suíte, 
3wc social , 2 salas, 1 
sendo piso de mármore 
italiano, piscina, chur
rasqueira. Tr. nos tele
fones; (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br 
/ ref:00195

Casa c/151 m*, bem lo- 
callz c/ bom acabamen
to no Jd. Príncipe 3 dor
ms, WC social ,sala de 
e sta r, coz lavanderia 
coberta fogão a lenha + 
1 wc 2vgs cobertasVita- 
gllanc^ C82568 / Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com.br/ref.00196

Casa Jd Monte Azul 
c/2 dorms, Isen
do suíte, 2wc so
ciais, s.tv, s.jantar, 
coz,área de lazer ,c/
churrasqueira,2vgs co
bertas Oportunidade) 
Vitagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
3263-3163 ou (14)
9635-2120 - WWW.

vitagllano.com.br / 
ref:00232

TVifeno (área) de 628m* 
no centro (c/ edifc. an
tiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novem
bro Oportunidade In
vestimento! Vitaglianao 
-/  C82568 -  Tr. nos te
lefones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br / 
ref 00176

Terreno(Area) 250,00 
m̂  ,bem localizado no 
Jd Grajaú, preço espe
cial ótima oportunidade 
aceita financiamento. 
Venha conferir Vitaglia- 
nol Tr. nos telefones: (14) 
3263-3163 ou (14) 9635- 
2290. www.vitagliano. 
com.br/ ref;00230

Lote (área) 250,00 m* a 
900 metros do centro, ja 
murado e com calçada. 
Preço especial, não acei
ta finan Oportunidade! 
Vitagliano C82568 /  Tr. 
nos telefones: (14) 3263- 
31630U (14) 9635-2290 
- www.vitagliano.com.br 
/ref:00235

Ótima casa em L Jd M. 
Luiza IV; boa localiz 
,2dorms ,wc social, 
sala tv, coz, lavan
deria coberta, bom 
a c a b e m e n to ,c e rc a  
elétrica,3vgs des
cobertas Aceita
permutal Vitaglia
no- C82568/ Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia
no.com.br /  ref;00203

Casa no Pq resid Ron
don ótima localiza
ção e fácil acesso ao 
centro, c/ 2dorms, 
s.tv wc social,coz, 
área de serviço 
coberta,2vgs desc, acei
ta financiamento Ve
nha conferirIVitaglIano 
C82568/ Tr. nos telefo
nes; (14) 3263-3163 ou 
(14) 9707-2106 - www. 
vitagllano.com.br / 
ref;00233

V EN D E - SE
Casa em construção com 246,40m^ 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro
jeto de resldóncla aprovado com 
92,50m* e fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e energia eló- 
trlca. Aceitamos permuta com imóvel 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

dade única. Valor de 
R$ 80.000,00. Contato (14) 3263 4214.

Casa nova Santa Terezi
nha c/ 2 dorm s,l sendo 
suíte,coz integrada c/ 
copa ,lw c  socÍal,s.tv

Chácara c/ 16.880 m2 de 
área á 6km de Aif Gue
des, ^cil acesso. Possuí; 
pomar, transformador 
(energia) independen
te, mina d água e um 
rio (córrego) na divisa. 
C82568 /  Tr. nos telefo
nes- (14) 9635-2290 ou

Informe

Execelente área comer
cial (industrial) 2.093m* 
á 200 mts da rod. Ma
rechal Rondon,ótima
localização p/ instalar 
uma empresa de médio 
porte.Aceita permuta de 
50% em veículo ou facili
ta o pagamento C82568

/ Tr. nos telefones: (14) 
3263-31630U (14) 9660- 
0036 - www.vitagliano. 
com.br/ ref:00236

Lote c/ área de *  de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs; região pri
vilegiada e tranquila, já 
murado e c/ calçada! 
Oport. de gde área próx. 
do centro! /C82568-Tr. 
nos telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163
-  www.vitagliano.com. 
b r/re f 00139

Terreno (área) c/ 275m* 
(11x25) no Centro An. 
Garíbatdi, Ideal p/ gal
pão ou escritório. Possui 
casa simples. Oport. p/ 
Investidor! Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo 
nes: (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163 -  www, 
vitagliano.com.br /  ref 
00158

Terreno no Jardim Santa
na com 300,00 m2, pla
no e em boa localização
-  RS - 65.000,00 (aceita 
financiamento). Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Dois terrenos quitados 
no Jardim Grajaú com 
250,00 m2 na parte alta, 
R$ - 60.000,00 (cada um). 
Tr. i>a Imobiliana 21, Rua 
13 de maio, 430, tel; (14) 
3263-0021 -  www.imobi- 
liaria21Lp.com.br

v e íc u l o s

Terreno no Jardim Grajaú 
financiado com 250,00 
m2 -  R$ - 21,000,00 
mais parcelas restantes 
(não aceita financiamen
to). Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 430, tel: 
(14) 3263-0021 -  www. 
imobíliaria21Lp.com.br

Excelente chácara na cida
de Macatuba c/ 20.000 
m2 de área, lindo aca
bamento c/ 3 quartos, 2 
suítes, piscina, jd. de in
verno, lavanderia e chur
rasqueira - venha confe
rir, preço sob consulta. 
Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de mato, 430, tel: (14) 
3263-0021 -  wv/w.imobi- 
líaria21Lp.com.br

Excelente chácara de 
alto padrão na região 
c/ 3 suites, 5 quartos, 7 
banheiros, 3 salas, dep. 
Empregada, piscina, 
churrasqueira, sauna, 
bar molhado, madei
ramento, porcelanato, 
jardim de inverno, lagoa 
c/ peixes ornamentais, 
closet c/ lareira e canil 
c/ 580,00 m2 de cons
trução e 5000,00 m2 de 
terreno, venha conferir. 
Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de maio , 430, tel: 
(14) 3263-0021 -  www 
imobiliaria2 lLp.com.br

Terreno no jd. Prínci
pe na parte alta. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Chácara perto de cacho
eira c/ piscina, pomar, 
amplo rancho c/ chur
rasqueira, 2 quartos, 
2 banheiros, 6.000,00 
m2 de área e 100,00 
m2 de construção. Tr. 
na Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliaria21Lp.com.br
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Vendo ou Troco Courier 
Mod 2001, 1.6L, prote
tor de caçamba, lona 
marítima, som mp3 por 
moto Honda. Tr. nos te
lefones: (14) 3264-4345 
ou (14) 9791-3285.

206 $W 1.6, Feline, Peu
geot, ano 2008, preta, 
flex, completa. Pelo va
lor de RS 24.500,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Vectra GLS, GM, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo. Peto valor de 
RS 16.900,00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Meriva 1.8, GM, ano 
2004, prata, flex, com
pleta. Pelo valor de RS 
25.9(X),00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Parati CL 1.8, VW, ano
1992, verde, gasolina, 
trava e alarme. Pelo va
lor de RS 9.900,00. Tr. 
nos telefones; (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Parati 1.6, VW, ano
1993, vinho, álcool, bá
sico. Pelo valor de RS 
10.500,00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191

Parati 64 1.6, VW, ano 
2008, branca, flex, ar 
condicionado e direção 
hidráulica. Pelo valor de 
RS 26.000,00. Tr. nos t e  
lefones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Gol 64 1.6 Power, VW, 
ano 2009, branco, flex, 
completo. Pelo valor de 
RS 25.900,00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-11 
ou (14) 9614-3191.

I f I

telefones; (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Gol 1.8, VW, ano 1994, 
prata, álcool, básico. 2 
portas. Peio valor de RS
7.000. 00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Got Mi Plus, VW, ano 
1998, branco, gasolina, 
rodas de liga leve, trava, 
alarme. Pelo valor de RS
12.500.00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Gol Rally 1-6, VW, ano 
2009, preta, flex, com
pleto. Peto valor de R$
26.900.00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191.

Kadet GL, GM, ano 1995, 
vinho, gasolina, rodas de 
liga leve. Pelo valor de 
RS 8.500,00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Corsa Wagon 1.6, GM, 
ano 1998, verde, ga
solina, vidro elétrico e 
trava. Pelo valor de R$
11.900.00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Ipanema GL 1.8, GM, 
ano 1994, vinho, áko- 
ol, direção hidráulica, 
rodas, vidro e trava elé
trica. Pelo valor de R$
8.900.00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Fan 150, flex, ano 2012. 
Tf na Pagan Motos: (14) 
3264-4345____________

Titan 150 Ex, flex, ano 
2012. Tr na Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345

Lead 110, ano 2012. Tr 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345

CB 300R,ano 2012. Trn» 
Pagan Motos: (14) 32i 
4345

XRE 300, ano 2012. Tr 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345

Bros ISO, flex, ano 2012. 
Tr na Pagan Motos: (14) 
3264-4345

Compro ou troco moto 
Honda semi nova por 
moto Okm. Tr na Pagan 
Motos; (14) 3264-4345

Financiamento de moto 
Honda Okm, com entra
da, menor parcela do 
mercado. Dois capace
tes grátis. Tr na Pagan 
Motos: (14) 3264-4345

Bros 150 Es, Honda, ano 
2008, preta, gasolina, 
partida elétrica. Pr 
valor de R$ 6.000,00. .. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14)9614-3191

LOCAÇÃO

SIO 2.4, cabine simples, 
GM, ano 2009, branca, 
flex, direção hidráulica 
e ar condicionado. Pelo 
valor de R$ 36.000,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Gol G4 1.0, VW, ano 
2009, branco, flex, bási
co, 4 portas. Pelo valor 
de R$ 22.000,00. Tr. nos

MOTOS

Biz 125, flex, ano 2012. 
Tr na Pagan Motos: (14) 
3264-4345

Fan 125, ano 2012. Tr 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345

Alugo apartamento na 
Praia Grande, no bairro 
de Boqueirão a 50m da 
praia. Tr nos telefones: 
(14) 3264-4345 ou (14) 
3263-1961

Apartamento de dois 
dormitórios, com gara
gem, portão eletrônico, 
cerca elétrica. Próximo 
ao centro. Av. João Pac- 
cola, 1255. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191

DIVERSOS

Vendo capacete EBF ou 
LIBERTY aberto ou fe
chado por R$ 60,00. Tr 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345

LENÇÓIS
▲

OU nada acontece!

Envie seu 
classificado

para
jornal@noticiasdelencois.com.br

OU ligue para
(14) 3263-1062

Informe
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fpnte: site O fuMico

Playboy deu calote em ex-BBB Aiiadna
A ex-BBB Ariadna A rantes, 

28, usou 0 "M uito+" 
(Band) para fazer um 
desabafo com re
lação ao ensaio  de 
nudez que fez para a 
revista "P layboy".

A ex-cabeleireira 
foi capa de uma ed i
ção especial da re
vista em 2011, após 
deixar o "Big Bro- 
th er Brasil 11". Ela 
cham ou a atenção 
por se r a prim eira

transexual a participar do re- 
a lity  Show. Segundo Ariadna, 
eia não recebeu todo o valor 
prom etido pela "P layboy" 
para que ela posasse nua.

"Prom eteram -m e com is
são da venda das revistas, 
fizeram -m e pensar uma coi
sa e não foi o que aconte
ceu", afirm ou e la . Segundo 
a ex-BBB, a revista teve 222 
m il cópias vendidas, o que a 
deixaria com o "a m ais vendi
da da edição 11 do 'Big Bro- 
th e r'" .

M ax morre nos braços de Carminha após ser baleado
A briga e a rivalidade en

tre  Nina e Carminha na novela 
Avenida Brasil ainda vai acabar 
em tragédia.

Nina exigirá que Carminha 
peça 0 divórcio e suma da man
são. Mas a megera, claro, não 
vai gostar nadinha dessa história.

A megera então dirá a Tu- 
fôo que precisa passar uns dias 
na chácara, sozinha, para colo
car as idéias no lugar. A fam ília

toda estranha e Nina não gosta 
da decisão.

Carm inha vai atrás de Lúcio 
e exige que o rapaz arm e uma 
emboscada para a cozinheira. 
A tragédia começa quando, 
com o plano armado, M ax apa
rece no local da arm adilhal. 
Lúcio fica inseguro e no escu
ro atira, pensando ser Nina. A 
bala atinge Max e o fere mor
talm ente.

Jennifer Aniston está noiva de Justin  Tberoux
A atriz Jenn ifer Aniston 

está noiva do ator e roteirista 
Justin  Theroux. O em presário  
do ato r e d iretor confirm ou 
que atriz aceitou o pedido de 
casam ento.

O casal está junto  desde 
m aio de 2011 . Jennifer, de 43 
anos, e foi casada com o astro 
Brad P itt, m as o m atrim ônio 
acabou em divórcio em 2005

- na ocasião , e le havia conhe
cido Angelina Jo iie durante as 
gravações de Sr. e Sra. Sm ith , 
com quem  passou a se re la
cionar. Desde então, Pitt e An
gelina tiveram  seis filhos (três 
biológicos e três adotados) e 
o casam ento deve ocorrer em 
breve na França. Já Theroux, 
41 anos, não tem  casam entos 
anterio res.

a

44^ passo para uma vida feliz
"Entre ser velho e jovem, a melhor alternativa é

a de envelhecer jovem."
Fonte’ ftetjna Brett. Íom alTb*P to lnO M l*r‘ 0 « i^ f> d . Ohio USA
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Horóscopo da semana
Aries
de 21/03 a 20/04

Nesta semana Marte deixa o 
signo de Libra e passa a atuar 
em Escorpião, ressaltando o 
poder interior de regeneração, 
de transformação e a impor
tância que passará a ser dada 
às questões emocionais, de in
timidade e financeiras.

Touro
de 21/04 a 20/05

O ingresso do Sol no signo de Vir
gem aliado à entrada de Marte 
em Escorpião Indica um momento 
emotíonalmente intenso e impor
tante. Marte em Escorpião ativará 
as mudanças necessárias nas rela
ções, 0 poder de compartilhar, da 
intimidade e a percepção do que 
deve ser modificado.

de 23/08 a 29/08

^ L e ã o

22/07 a 22/08
Esta semana diz respeito às ques
tões do coração. E nesta semana 
0 Sol, seu astro regente, passa a 
atuar no signo de Virgem, enfa
tizando seus valores, qualidades 
e potenciais, com a percepção 
de que a saúde e o trabalho são 
bens a serem zelados.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O Sol ingressa o seu signo nesta 
semana, virginiano, iniciando uma 
nova trajetória zodiacal. Entre
tanto ainda estamos vivenciando 
a lunação pertencente ao signo 
anterior ao seu, dizendo que este 
é um momento de reflexão, de in- 
trospecção e de colheita do que foi 
feito desde seu último aniversário.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 A

Libra
de 23/09 a 22/10

Ao longo desta semana temos a 
mudança de movimento no Sol, 
que passa a atuar no ponto mais 
baixo da mandala geminiana, 
enfatizando as questões familia
res e privadas. E também a mu
dança no trânsito de Marte, que 
passa a atuar no setor de saúde 
e de trabalho dos geminlanos.

Intensidade emocional, impor
tância da sexualidade, dos pro
jetos criativos e das mudanças 
afetivas caracterizam o Ingres
so do planeta Marte no signo 
de escorpião e promovem im
portantes mudanças emocio
nais a partir deste momento, 
estimulando a inteligência prá
tica e os contatos cancerianos.

O Sol passa a atuar no signo de 
Virgem, representando para os li- 
brianos um momento de interio- 
rização, de reflexão sobre saúde, 
trabalho e questões espirituais. É 
0 momento de buscar um apri
moramento interior. O ingresso 
de Marte no signo de Escorpião 
enfatiza seus valores pessoais.

A  ^Escorpião
^ ^ d e  23/10 a 21/11
o  planeta Marte, um símbolo de 
ação, motivação, energia física e 
sexual, passa a atuar em seu signo, 
escorpiano, traduzindo um novo ci
clo de iniciativas e de atitudes em 
que há um grande poder transfor
mador e de regeneração. E a en
trada do Sol em Virgem favorece 
projetos profissionais que desen
volva com amigos e empresas.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Nesta semana teremos o um 
momento importante para 
compreender as suas motiva
ções emocionais e Inconscien
tes, 0 que acontece no sigilo, 
nos bastidores e o porquê de 
você agir de determinadas 
maneiras.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A mudança de movimento do 
planeta Marte, que ocorre nesta 
semana, favorecerá ações trans
formadoras, revolucionárias que 
possam ocorrer junto a amigos, 
equipes e instituições. É um mo
mento interessante para projetos 
conjuntos, que visam reciclar e 
renovar antigas condições.

^ A q u á r i o

21/01 a 19/02
Um intenso e importante momerv 
to de transformações emocionais 
éo  destaque dessa semana para 
os aquarianos e está represen
tado pela entrada do Sol no 
signo de Virgem e pelo Ingresso 
de Marte em Escorpião. Ambos 
os posicionamentos ressaltam ser 
este um período de eliminação.

Peixes
4̂ d e  20/02 a 20/03
O Sol passa a atuar no signo 
oposto e complementar ao seu, 
Indicando um momento que en
fatiza os relacionamentos e par
cerias. Mas esta é também uma 
semana em que há ênfase sobre 
questões vinculadas ao trabalho 
e à saúde, é necessário agir com 
mais criatividade fazer as coisas 
com paixão.
www.horosâ virtud.uoiwm.br̂ horosm̂
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SOCIAL

Arquivo Pessoal

Bruna e Natalía no almoço do Palmeiras

Kiní Studio

o  torcedor alviverde fez a festa no 
último domingo no Lions Clube. Quase 

200 palmeirenses estiveram presentes no 
almoço do Palmeiras que acontece há 39 
anos em Lençóis Paulista. Foi só animação 

entre os torcedores do palmeiras.
confira quem esteve presente!

KinsStudio

Narezí e Benê

Kinff Studio

É_

Seja o aniversariante 
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
iofnaienotlclasdeleiicois.com.br

DE LENÇÓIS

Aiqutvo Peŝ O

Fernanda Laís aníversaria hoje. Sonhe e faça planos, 
pois hoje os seus desejos se realizarão!

Kine Stüdio

Adriana, Paquito, Fred e Bruna Tita, João Luiz, Miguel, Paulo, Cidinha e Léo Voros e Família

Kmfi Stüdio Kmg Studio King Studio

Mirelle, Murilo, Marquinho, Marcos e Norival Sandro e Família Edu e Anderson animam a comemoração

Kinff Kins Studio Kine Studio

Elaine, Amanda, Ricardo e Silvio Flavinei e Tereza Paulo, Luca, Natália, Tita, Cidinha e Léo

Kins Studio Kinfi Studio

iy

••I

Flavinei, Mariana, Otávio e Júlio

Kme Studio

Flávio, Luquinha, Pereira, Raul, Wilson, Marcos, Paulista e Flavinei

V  •  *

24,25 e 26 d

\ 0 ^ u m a L r

3264-5658 / 811M 399/
•4̂ -̂

Maurício e Família

Conquistar o i® (ugar é motivo de alegria e satisfação imensa 

0 pela preferência e por permitir que participemos cta sua vida.

Cíníia
fologrof ias


